STROKE UNIT
EENHEID VOOR BEROERTEZORG

Welkom

Met deze folder willen we u als patiënt, familie en mensen uit de omgeving informeren
over een opname op de Stroke Unit.
Op de afdeling staat u als patiënt centraal en verlenen we de best mogelijke zorg. Daarom
wijzen we elke patiënt toe aan een specifieke verpleegkundige. Als u vragen hebt, kan
u zich steeds richten tot deze verantwoordelijke verpleegkundige. Op de afdeling hangt
een digitale TV met touchscreen waarop u kan terugvinden welke verpleegkundige u zal
verzorgen.
De diagnose, behandeling en evolutie zijn verschillend van patiënt tot patiënt. Laat u
zich dus niet beïnvloeden door andere bezoekers of veranderingen die zich bij andere
patiënten voordoen.

Wat is een ‘Stroke’ of CVA?

CVA of Cerebro- Vasculair Accident wordt in de omgangstaal ook aangeduid als “beroerte” of “attaque”. Het is een doorbloedingsstoornis die in de hersenen acuut zuurstoftekort
geeft en hierdoor weefselbeschadiging kan geven. Dit kan gebeuren ten gevolge van
een herseninfarct waarbij een bloedvat wordt afgesloten door een stolsel (= trombose
of embool) of door een hersenbloeding, waarbij een bloedvat in de hersenen scheurt en
hierdoor bloed zich ophoopt in de hersenen.
De beschadigde hersenen functioneren minder goed en daardoor kunnen een reeks
uitvalsverschijnselen optreden. Deze uitvalsverschijnselen bevinden zich steeds aan de
andere zijde van het letsel. Als het accident zich heeft voorgedaan in de rechter hersenhelft worden de verschijnselen zichtbaar aan de linkerzijde van het lichaam en
omgekeerd.

A: CT-scan van een herseninfarct. Door een afsluiting van een slagader valt een deel van
de hersenen uit door gebrek aan zuurstofrijk bloed. Het bloedarme gedeelte tekent zich
donkergrijs af.
B. CT-scan van een hersenbloeding. Door een scheur in de slagaderwand is bloed in het
herstenweefsel terecht gekomen; Het bloed in het hersenweefsel tekent zich witter af.

Wat is een TIA?

TIA staat voor ‘Transient Ischemic Attack’, vertaald ‘voorbijgaand ischemische aanval’.
Bij een TIA wordt een bloedvat in de hersenen slechts tijdelijk afgesloten, waardoor de
symptomen binnen enkele minuten tot maximaal 24 uur na aanvang van de klachten
spontaan verdwijnen. Een TIA is soms een voorloper van een CVA en daarom is het
belangrijk om deze symptomen ook ernstig te nemen

De symptomen

De ernst van de symptomen is afhankelijk van de hoeveelheid aangetast hersenweefsel
en de plaats van het letsel in de hersenen.
Mogelijke symptomen zijn:
•

Verlammingen t.h.v. de ledematen of het aangezicht

•

Uitval van een deel van het gezichtsveld (hemianopsie)

•

Onduidelijke spraak (dysarthrie)

•

Slikproblemen (dysfagie)

•

Moeilijkheden met het verbaal uitdrukken en begrijpen van taal (afasie)

•

Gevoelsstoornissen (paresthesie)

•

Coördinatieproblemen

•

Verandering in denken, emotie en/of gedrag

•

Verwaarlozen

of

geen
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hebben

van

een

lichaamshelft

of

omgeving (neglect)
•

Algemene

symptomen

zoals

hoofdpijn,

misselijkheid,

vermoeidheid, bewustzijnsveranderingen, epileptische aanvallen, …

braken,

Hoe herken ik een beroerte FAST
(snel)?
Gezicht (Face)
Vraag de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat
en een mondhoek naar beneden hangt.
Arm (Arm)
Vraag de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de
binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.
Spraak (Speech)
Vraag aan de persoon of aan de familieleden of er veranderingen zijn in het spreken (onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden kunnen komen).
Tijd (Time)
Stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn begonnen. Dit is van belang voor de
behandeling (meer kans op succes bij start binnen de 4u na de eerste symptomen).

Oorzaken en risicofactoren

Er zijn een aantal factoren/oorzaken die bij een beroerte een rol spelen. Denk aan
de toestand van de wand van de bloedvaten, de samenstelling van het bloed,
de bloeddruk en de snelheid waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt.
Enkele voorbeelden:
•

Atherosclerose en atherothrombose: een bloedvat vernauwt lokaal door afzetting
van afvalstoffen o.a. vetten. Hierdoor kan ter hoogte van deze afzetting (plaque) in
de bloedvatwand een klonter ontstaan of het bloedvat zelf dichtslibben.

•

Door hartritmestoornissen kunnen zich in het hart bloedklonters ontwikkelen die
nadien in de bloedvaten van de hersenen komen vast te zitten.

•

Bloedstollingsproblemen kunnen een verhoogd risico geven op de vorming van
bloedklonters.

•

Migraine met aura.

Sommige mensen hebben meer kans om een beroerte te krijgen. De belangrijkste risicofactoren voor een beroerte zijn:
•

Hoge bloeddruk

•

Suikerziekte (diabetes mellitus)

•

Hoog cholesterolgehalte

•

Hart- en vaatziekten

•

Overgewicht

•

Roken

•

Overmatig alcohol- of drugsgebruik

•

Gebruik van anticonceptie (de pil)

•

Weinig lichamelijke activiteit

•

Ongezonde voeding (overmatig zoutgebruik, vetrijke voeding, …)

Wat is nu een stroke unit?

In ons ziekenhuis maakt de Stroke Unit deel uit van de afdeling inwendige ziekten 1.
Op de Stroke Unit worden patiënten in de acute fase (eerste 72uur) van een beroerte
opgenomen en behandeld door een multidisciplinair team en continue geobserveerd
door gespecialiseerd personeel. Op deze manier kan de diagnose zeer snel gesteld
worden en spoedig gestart worden met trombolyse (oplossen van de klonter) indien de
patiënt hiervoor in aanmerking komt.
Voordelen van een stroke unit
•

Er kan sneller een diagnose gesteld worden.

•

De behandeling start veel vlotter.

•

Intensieve neurologische observaties zijn mogelijk.

•

Complicaties kunnen beter voorkomen worden en er kan sneller ingegrepen bij
eventuele complicaties.

•

Het herstel van de patiënt verloopt sneller en beter.

•

Het overlijdensrisico wordt verminderd.

•

De opnameduur kan worden verkort door de efficiënte behandeling en opvolging.

Wat gebeurt er na de Stroke Unit?
Na een verblijf van maximaal 3 dagen vindt verdere behandeling plaats op de verpleegafdeling Inwendige Ziekten 1 of Geriatrie. Hier worden lopende onderzoeken afgerond, de
behandeling voortgezet om een beroerte in de toekomst te kunnen voorkomen, indien
nodig verdere revalidatie gepland en samen met de behandelaars een beleid opgesteld
voor de toekomst. Verdere ontslagregeling gebeurt steeds in overleg met u en uw familie.
Het multidisciplinair team.
Het behandelende stroketeam is multidisciplinair (zorgverleners uit verschillende
disciplines) samengesteld. Er is dagelijks overleg tussen de verschillende zorgverleners.
Elke donderdag bespreekt het neuroteam (multidisciplinair overleg) elke patiënt (huidige
situatie, evolutie en streefdoelen). Hier wordt het globale plan voor elke patiënt verder
uitgewerkt.
Op de volgende pagina’s vind u een korte toelichting per discipline.

Multidisciplinair team

• Neurologen
Dr. Marika Doberenz, dr. Jan-Dirk Vermeij en dr. Martine Peters zijn de neurologen
verbonden aan het Sint-Franciscusziekenhuis. Voor de wachtdienst krijgen zij
ondersteuning van dr. Katelijne Peeters (Jessa ziekenhuis te Hasselt).
Na de anamnese, een uitgebreid neurologisch onderzoek en de eerste technische
onderzoeken (CT hersenen, bloedonderzoek, ECG, …) stellen zij aan de hand van de
resultaten de diagnose en bepalen zo de verdere behandeling. De neuroloog komt ook
dagelijks bij u langs voor een evaluatie en eventuele vragen te beantwoorden. Familie
kan de behandelende arts spreken op afspraak die u maakt via de verpleging. Kies hier
een afgevaardigde zodat wij ons steeds tot dezelfde persoon kunnen richten die zorgt dat
de info onder de belanghebbenden verspreid wordt.
• Verpleegkundigen neurologie
De verpleegkundigen op onze dienst worden permanent bijgeschoold en krijgen een
specifieke opleiding neurologie om snel te kunnen ingrijpen op uw noden. Zij staan
in voor uw dagelijkse verzorging, medicatietoediening, opvolging van uw toestand,
geven van aanvullende uitleg in verband met de algemene toestand en de geplande
onderzoeken. Verder bieden zij ook emotionele ondersteuning aan u en uw familie. Met
al uw vragen, bemerkingen of problemen kan u bij hen of het verpleegkundig diensthoofd
Rudy Swinnen terecht.
• Revalidatiearts (Fysische geneeskunde)
Tijdens het verblijf op de stroke-unit zal ook de revalidatie-arts, dr. Kathleen Vanbilsen of
dr. Bert Jennes, langskomen. Deze coördineert, op basis van het klinisch onderzoek en
de in kaart gebrachte beperkingen, het revalidatieprogramma. De revalidatie-arts houdt
eveneens rekening met het voorafbestaande niveau van functioneren (zowel fysiek
als cognitief), socioprofessionele gegevens en motivatie van de patiënt. Doelstellingen
worden geformuleerd, revalidatieplan wordt opgesteld en de evolutie wordt in het
multidiscilplinaire team (zie voorgaande disciplines) opgevolgd.

Zonodig wordt het

revalidatieplan aangepast en in functie van de evolutie wordt verdere nood aan ambulante
of opgenomen revalidatie bekeken. Het uiteindelijke resultaat na een hersenletsel is de
slotsom van een spontaan natuurlijk herstel en het effect van de revalidatiebehandeling.

Multidisciplinair team

• Kinesitherapeute
De kinesitherapeute zal de eerste dagen veel aandacht geven aan positionering. Het is
heel belangrijk een goede houding aan te nemen in bed en in de zetel. Speciale aandacht
hebben we voor het (eventuele) verlamde lidmaat. Onmiddellijk wordt gestart met
passieve oefeningen voor de 4 ledematen. Indien de patiënt(e) kan meewerken, starten
we met actieve oefeningen, indien nodig ondersteund door de kinesitherapeute.
Zitbalansoefeningen, standoefeningen en gangrevalidatie komen achtereenvolgens aan
bod. We proberen de patiënt(e) zo snel mogelijk te stimuleren naar zelfstandig stappen,
al dan niet met een hulpmiddel.
De kinesitherapeute vast verbonden aan onze dienst is Martine Vanbrabant, zij zal
gedurende werkdagen op dienst aanwezig zijn in de voormiddag.
• Logopediste
De logopediste wordt in consult gevraagd als er moeilijkheden zijn op het gebied van
taal, spraak of slikken.
Bij problemen op het gebied van taal kan u moeite hebben met het vinden van de juiste
woorden of het begrijpen van wat tegen u wordt gezegd of u kunt problemen hebben
met lezen en/of schrijven.
Bij problemen met de spraak kan het spreken moeizamer gaan waardoor anderen u
minder goed verstaan. Het kan zijn dat de spierkracht in het mondgebied verminderd is,
waardoor u een afhangende mondhoek heeft.
Een ander veel voorkomend probleem na een beroerte is moeite met slikken.
Wanneer u slikproblemen heeft, wordt uw dieet soms aangepast en/of het drinken (
tijdelijk) ingedikt.
De logopediste houdt in de gaten of de aanpassingen van uw dieet nog nodig zijn en
verandert dit eventueel. Als de problemen door de logopediste in kaart zijn gebracht,
gaat zij samen met u oefenen.
Heeft u of uw familie vragen over de logopedie, dan kunt u contact opnemen met Leen
Gernaey.

Multidisciplinair team

• Ergotherapeute
Ergotherapie heeft als doel om mensen na een beroerte zo zelfstandig mogelijk te laten
functioneren en op een veilige wijze dagelijkse activiteiten terug uit te laten voeren.
Eén van de mogelijke gevolgen van een CVA is het verlies van de arm- en handfunctie.
De ergotherapeut helpt u om de functionaliteit van het bovenste lidmaat te herwinnen.
Eerst worden er testen afgenomen om na te gaan welke beperkingen zich voordoen om
vervolgens tot doelgerichte therapie te komen:
o Oefeningen grove motoriek, oefeningen fijne motoriek, krachttraining,
coördinatieoefeningen, grijpen en plaatsen van voorwerpen, manipuleren van
voorwerpen…
o Het oefenen van vaardigheden zoals schrijven, schillen, snijden, strijken, werken
met de pc…
Samen met u gaat de ergotherapeute op zoek naar de moeilijkheden die je ondervindt bij
het uitvoeren van dagelijkse handelingen en streven we naar maximale zelfstandigheid:
zelf je ochtendtoilet maken, je aan- en uitkleden, je boterhammen smeren…Niet alleen
het uitvoeren, maar ook het plannen en organiseren van een activiteit komen hierbij aan
bod. Hilde Theunis is hier de toegewezen ergotherapeute voor alle neurologiepatiënten.
• Sociale dienst
In de loop van uw opname komt Daisy Pauwels, de sociaal werker, bij u en uw familie
langs voor een kennismakingsgesprek.
Zij tracht een zicht te krijgen op uw thuissituatie samen met u en uw familie in het kader
van uw ontslagplanning.
Volgende vragen kunnen aan bod komen:
o Is ontslag naar huis mogelijk? (praktisch gezien)
o Welke aanpassingen dienen er te gebeuren?
o Welke hulpmiddelen moeten aangevraagd worden? (bv. ziekenhuisbed, rollator, ..)
o Welke hulp van externe diensten dient er voorzien te worden? ( poetshulp, gezins
hulp, …)
o…

Multidisciplinair team

Wanneer er nood is aan revalidatie zal een aanvraag gedaan worden in het
revalidatiecentrum van het Jessa Ziekenhuis, campus St-Ursula in Herk-de-Stad, het MS
, het Neurologisch Revalidatiecentrum in Overpelt, …
De sociaal werker gaat dit samen met u en uw familie bespreken.
Soms is het aangewezen om u preventief op wachtlijsten van rust- en verzorgingstehuizen
in te schrijven, mocht na de revalidatie terugkeer naar huis niet meer haalbaar zijn.
De sociaal werker kan u en uw familie ondersteunen bij uw administratieve zaken zoals
aanvragen van tegemoetkomingen, …
• Neuropsychologen
De neuropsycholoog is een psycholoog die bijkomend gespecialiseerd is in de gevolgen
van niet-aangeboren hersenletsels (o.a. beroerte). Deze gevolgen kunnen minimaal zijn
maar kunnen evenzeer een uitgesproken invloed hebben op het dagelijks functioneren.
De neuropsycholoog kan deze gevolgen in kaart brengen (diagnostiek via een
neuropsychologisch onderzoek) en u zo zicht bieden op uw huidige sterktes en zwaktes.
Indien nodig kan tijdens uw hospitalisatie reeds kortdurend cognitief gerevalideerd
worden.
Het contact met de neuropsycholoog kan ook bestaan uit voorlichting (psycho-educatie)
over de veranderingen in de hersenen én hoe deze uw klachten helpen verklaren. Deze
klachten kunnen liggen op vlak van concentratie, geheugen,.. maar kunnen evenzeer van
emotionele, psychische aard zijn. Gezien de emotionele impact van een CVA, kunnen de
psychologen bij u en of uw familieleden psychologische ondersteuning bieden
De neuropsycholoog komt doorgaans niet op de stroke-unit zelf, maar kan op aanvraag
van uw neuroloog betrokken worden vanaf uw verblijf op de verpleegafdeling.
Astrid Herman en Hanne Knuts, zijn in het SFZ de psychologen die jullie hiervoor
kunnen ontmoeten.

Welke onderzoeken kunnen mogelijk
gebeuren tijdens uw opname?
o CT-scan
De CT-scanner maakt dwarsdoorsneden van het hoofd om eventuele infarctzones op te
sporen. Aanvankelijk is niet ieder letsel onmiddellijk zichtbaar, soms kunnen laattijdig
nog infractzones opgemerkt worden. Het toestel bestaat uit een RX-buis en produceert
röntgenstralen. Het toestel heeft een cirkelvormige opening, die men Gentry noemt. Dit
onderzoek vormt geen belemmering voor patiënten met claustrofobie.
o Bloedafname(s)
Voor het bepalen van cholesterol, elektrolyten, witte- en rode bloedcellen …
o ECG
Hierbij wordt het hartritme beoordeeld en kunnen ritmestoornissen opgespoord worden
die een oorzaak van uw beroerte kunnen zijn.
o Echo duplex van de halsvaten
Via een sonde met gel op de huid wordt de halsslagaders bekeken en eventuele
vernauwingen vast gesteld. Indien hier een belangrijke vernauwing aanwezig is, kan dit
onderzoek op vraag van de arts soms aangevuld worden met een CT angiografie van de
halsvaten.
o 24u Holterregistratie van het hartritme
Dit is een continue registratie van het hartritme gedurende 24 uur om ritmestoornissen
op te sporen die op een ECG(opname op bepaald tijdstip) mogelijks niet zichtbaar waren.
o TTE (= trans thoracale echocardiografie) of
TEE (= trans oesofagale echocardiografie)
Bij een transthoracale echo kunnen via de borstwand klonters opgespoord worden in
het hart die mogelijk een oorzaak zijn van uw beroerte.
Bij een transoesofagale echocardiografie maakt de cardioloog gebruik van een sonde die
via de slokdarm tot achter het hart wordt gebracht om een duidelijker beeld te krijgen
van de kleinere structuren van het hart zoals de kleppen.

Welke onderzoeken kunnen mogelijk
gebeuren tijdens uw opname?
o EEG (=elektro encefalogram)
Bij een EEG-onderzoek beoordelen we de hersenfunctie (hersenactiviteit, epileptische
ontladingen, algemene of lokale hersenfunctiestoornissen)
Als verschillende delen in de hersenen met elkaar ‘praten’ dan geven ze kleine elektrische
stroompjes af. Om deze stroompjes op te kunnen pikken, plakken we elektrodes. Dit zijn
kleine metertjes met een draadje eraan. Een registratieapparaat versterkt de bekomen
signalen en stuurt deze door naar een computer.
o Geëvoceerde potentialen
Dit is een meting van de geleiding van de zenuwbanen (beoordeling van het optische/
akoestische/ evenwichts- en somato-sensorische systeem).
o NMR (= nucleaire magnetische resonantie)
De hersenen worden in beeld gebracht door middel van magnetische resonantie. Dit
onderzoek gebeurt enkel indien er aanvullend onderzoek nodig is bij de CT-scan voor
een meer gedetailleerd beeld van de beschadigde zone in de hersenen.
Dit onderzoek geeft geen straling en is volledig onschadelijk. Het onderzoek is wel
lawaaierig (kloppend geluid) en u wordt gedurende een 20-tal minuten met uw hoofd
in een buis geschoven. Indien u last hebt van claustrofobie, meldt u dit best op vooraf
aan de verplegingkundige. Dan kunnen we u in overleg met de behandelende arts een
half uurtje voor het onderzoek een licht kalmeermiddel toedienen.
o Screenend neuropsychologisch onderzoek
Tijdens dit onderzoek worden met concrete pen en papier oefeningen hersenfuncties als
concentratie, geheugen, taal en probleemoplossend vermogen in kaart gebracht.

Bezoekuren

Strikte observatie en voldoende rust zijn noodzakelijk in de acute fase. Daarom zijn onze
bezoekuren beperkt.
o Tussen 15 en 16 uur
o Tussen 19 en 20 uur
Gelieve het bezoek ook te beperken tot maximaal 3 personen gelijktijdig en zo de patiënt
zijn rust te bieden.

Vragen
Heeft u vragen of problemen? Spreek er gerust over met de aanwezige verpleegkundigen. U kan ook steeds telefonisch contact nemen op het volgende nummer:
Inwendige ziekten 1 / Stroke Unit: 011 71 52 00

Nooit de moed opgeven!
Kun je niet Vliegen, Loop
Kun je niet lopen, Ga
Blijf nooit stilstaan
Nooit dalen, altijd omhoog gaan
Kun je niet lachen, Glimlach
Kun je niet glimlachen, wees toch Blij
Kun je niet blij zijn, wees Tevreden
Maar nooit de moed opgeven
En altijd voorwaarts streven.

Wij wensen u een spoedig herstel!
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